
 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

POTWIERDZAJĄCEGO  WYPŁACENIE / POSIADANIE UPRAWNIEŃ   

DO DODATKU WĘGLOWEGO: 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY / DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO*                       

(zaznaczyć właściwe) 

1. Imię 

………………………………………………………………………….……………………………………….. 

2. Nazwisko 

…………………………………………………………………………………….…………………………….. 

3. PESEL 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO WYDAWANE JEST ZAŚWIADCZENIE 

   Gmina 

   ………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy 

 

- 

1. Miejscowość 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Ulica 

………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Nr domu 05. Nr mieszkania 06. Nr telefonu 07. Adres poczty elektronicznej 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

3.    INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO    

PALIWA STAŁEGO 

Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany 

zakup preferencyjny, nie nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023,        

po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. 

 

 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 
 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………… 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

………………………… …………………………

 ………………………… 
(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (podpis 

wnioskodawcy) 

 



 

 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  MIEJSKIEGO  OŚRODKA  POMOCY  RODZINIE                                   

W  PIEKARACH  ŚLĄSKICH 

 

Zgodnie z art. 13 RODO Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                        

o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich                        

z  siedzibą przy ul. Biskupa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie, (nr tel.: 32 288 35 74, adres e-mail: 

biuro@mopr.piekary.pl), reprezentowany przez Dyrektora - Macieja Gazdę 

2. W MOPR w Piekarach Śląskich wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu: 32 288 35 74 lub adresem e-mail:iod@mopr.piekary.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art.6. ust.1 lit. c RODO, art.6 ust.1 lit. a RODO oraz 

art.6. ust.1 lit. e RODO 

4. MOPR w Piekarach Śląskich może pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe w celu: -realizacji zadań 

własnych i zleconych miasta oraz powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz zadań wynikających z innych 

ustaw określonych w Statucie Ośrodka, -prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno - promocyjnych 

dotyczących zadań Ośrodka, -zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia MOPR w Piekarach Śląskich 

poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób, -dostarczania do Ośrodka nowych zasobów 

materialnych, usług i praw, -obsługi procesów rekrutacji. 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko 

podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. 

6. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w ustawie o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

7. W związku z przetwarzaniem przez MOPR w Piekarach Śląskich, Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje prawo do dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem,                                  

że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie 

chronionych, do których zachowania zobowiązany jest administrator danych; sprostowania danych,                        

na podstawie art. 16 RODO ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO prawo                       

do wniesienia skargi do właściwego organu do spraw ochrony danych osobowych. 

8. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą podlegać profilowaniu                          

(art. 22 RODO). 

 

 


